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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door de heer Van Rensen van de Fractie van Inwonersbelangen over Afsluiting
Torenvalk te Harmeien

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Is het juist dat gemeente overweegt de Torenvalk in Harmeien af te sluiten?
Antwoord: Nee, niet meer. Wij hadden dat voornemen maar zijn daar inmiddels van teruggekomen. Zie het
antwoord op vraag 4.
Vraag 2. Hoe zijn de inwoners geïnformeerd over het voornemen van de afsluiting?
Antwoord: Via een huis-aan-huisbrief zijn de bewoners in gebied 1 (zie afbeelding) geïnformeerd.
Vraag 3. Zijn alle inwoners van Harmeien 'Noord'
Antwoord: Nee, zie het antwoord op vraag 2.

geïnformeerd?

Vraag 4. Als hetgeen gevraagd in 1 hierboven juist is hoe gaat de gemeente de afweging maken over het
wel of niet afsluiten van de Torenvalk?
Antwoord: Wij hebben deze afweging gemaakt en besloten om de Torenvalk niet af te sluiten.
Toelichting: In december heeft een bewoner van de Ijsvogel naar de gemeente gebeld met het verzoek
de Torenvalk ter hoogte van het bruggetje af te sluiten. De bewoners ervaren een gevoel van
onveiligheid vanwege auto's die hier met hoge snelheid rijden. Wij menen dat hier sprake is van
subjectieve onveiligheid: er zijn geen ongevallen bekend en de weg nodigt niet uit tot hard rijden. Maar
omdat het een verzoek vanuit de inwoners zelf is, hebben we de initiatiefnemer gevraagd om
handtekeningen te verzamelen bij bewoners in gebied 1 (zie afbeelding). Er bleken 51 bewoners
voorstander te zijn van afsluiting. Hierop hebben wij dit voornemen kenbaar gemaakt en bewoners
uitgenodigd hun zienswijze op dit voornemen te geven. Vervolgens heeft een van de tegenstanders van
de voorgenomen afsluiting een petitie georganiseerd, voornamelijk onder de bewoners van gebied 2
(zie afbeelding). Uit deze petitie kwamen 75 tegenstanders naar voren. Op basis hiervan zien wij af van
ons voornemen.

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 16.013492
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